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1. EUROPEES HOF VOOR DE 
RECHTEN VAN DE MENS: PENSION 
PAYABLE FOR LIFE AS THE MOTHER 
OF A LARGE FAMILY 
 
According to Greek law and practice, a mother of a 
large family has the right to certain pension benefits. 
The status is in principle to be retained for life. The 
applicant and certain members of her family had 
lost and regained the Greek nationality. However, 
they had not been reinstated as Greek nationals 
with all the ensuing rights that were, by contrast, 
conferred on all large families of Greek origin. 
 
In this context and having regard to the importance 
given to the protection of large families both by the 
Greek Constitution and by the legislature, the 
European Court found it surprising that the Greek 
Supreme Court, in its judgment, had associated the 
granting of such protection with the “need to 
preserve and promote the Greek nation", a criterion 
based not on Greek nationality but on national 
origin. 
 
The European Court held that there had been a 
violation of article 1 Protocol No. 1  taken alone and 
in conjunction with Article 14 of the Convention, as 
the applicant had been subjected to a difference in 
treatment that was not based on an “objective or 
reasonable justification”,  and had had to bear an 
excessive and disproportionate burden that upset 
the fair balance between the demands of the 
general interest of the community and the 
requirements or the protection of the individual's 
fundamental rights. 
 
EHRM 9 juli 2009, nr. 46368/06, Zeïbek vs Greece. 
 

2. HOF VAN JUSTITIE 
 
2.1. Vrij verkeer van werknemers en 
pensioenspaartoelagen 
 

De Europese Commissie brengt Duitsland voor 
het Hof van Justitie omwille van een 
vermeende inbreuk op het vrij verkeer van 
werknemers.  
 

Het Hof volgt de Commissie en veroordeelt 
Duitsland omdat  
- aan grensarbeiders en hun echtgenoten een 

pensioenspaartoelage wordt geweigerd 
wanneer deze niet onbeperkt 
belastingplichtig zijn in die lidstaat; 

– aan de grensarbeiders een verbod wordt 
opgelegd om het gesubsidieerde kapitaal te 
gebruiken voor de aankoop of de bouw van 
een niet in Duitsland gelegen voor eigen 
woondoeleinden dienende woning, en 

– de toelage moet worden terugbetaald 
ingeval de onbeperkte belastingplichtigheid 
in deze lidstaat eindigt. 

 
HvJ 10 september 2009, C-269/07, Commissie 
- Duitsland 
 
2.2. Verwerving tijdens ouderschapsverlof 
van rechten op pensioen bij blijvende 
invaliditeit 
 
Het Hof van Justitie oordeelt dat het beginsel van 
gelijke behandeling van mannen en vrouwen, en in 
het bijzonder het beginsel van gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen op het gebied van de 
sociale zekerheid in de zin van richtlijn 79/7/EEG, 
zich er niet tegen verzet dat een werknemer 
gedurende deeltijds ouderschapsverlof rechten 
verwerft op een pensioen wegens blijvende 
invaliditeit naar evenredigheid van de gewerkte tijd 
en het ontvangen loon en niet alsof hij voltijds had 
gewerkt. 
 
HvJ 16 juli 2009, C-537/07, Gómez-Limón. 
 

3. HOF VAN CASSATIE: INDEMNITE 
COMPLEMENTAIRE SUR LA 
PREPENSION 
 
L'article 1, 1er alinéa, 3° de l'arrêté royal nr. 33 du 
30 mars 1982 relatif à une retenue sur des 
indemnités d'invalidité et des prépensions dispose 
qu'une retenue de 3,5% est effectuée sur la 
prépension conventionnelle, dont la première partie 
vaut allocation de chômage et dont l'indemnité 
complémentaire est payée soit par l'employeur, soit 
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par le fonds de sécurité d'existence dont relève 
l'employeur, soit par le Fonds d'indemnisation des 
travailleurs licenciés en cas de fermeture 
d'entreprises. Cette indemnité complémentaire est 
l'indemnité visée par la CCT nr. 17, ou l'indemnité 
visée soit dans une convention collective de travail, 
soit dans un accord collectif approuvé par le 
ministre de l'Emploi et du Travail, pour autant qu'ils 
accordent des avantages au moins équivalents à 
ceux prévus par la CCT nr. 17. 
 
Après avoir constaté que l'indemnité 
complémentaire allouée au défendeur a été 
déterminée sur la base de la convention collective 
nr. 17, d'une convention collective de travail 
d'entreprise plus avantageuse, ainsi que d'une 
convention individuelle encore plus avantageuse 
pour le défendeur que les deux premières 
conventions, l'arrêt considère que les avantages 
octroyés par la convention collective d'entreprise, 
qui devraient en principe être inclus dans l'assiette 
servant de calcul pour les retenues, sont « aspirés » 
par l'accord individuel encore plus avantageux 
conclu entre le défendeur et son employeur. En 
décidant, par ces motifs, que les avantages octroyés 
au défendeur par cette convention collective 
d'entreprise ne sont pas soumis à la retenue visée 
par l'article 1, 1er alinéa, 3° de l'arrêté royal nr. 33 
du 30 mars 1982 précité, l'arrêt viole cette 
disposition. 
 
Cass. 15 juin 2009, nr. S.08.0130.F, 
www.belgielex.be. 
 

4. LAGERE RECHTSPRAAK 
 
4.1. Een foute pensioenraming geeft recht op 
een schadevergoeding 
 

Een werkloze, geboren in 1945, vraagt in 2004, 
terwijl ze volledig werkloos is, een pensioenraming 
te maken op het ogenblik dat zij de leeftijd van 65 
jaar bereikt. Een maand later laat de RVP weten dat 
zij ongeveer 785,00 EUR per maand zal ontvangen. 
In de brief met deze informatie wordt vermeld dat 
het om een raming gaat en dat hij niet het recht op 
pensioen zelf opent. In mei 2007 maakt de RVP op 
herhaald verzoek van de betrokkene een tweede 
raming over een hoger bedrag, met name ongeveer 
885,00 EUR. Op basis hiervan neemt de betrokkene 

haar pensioen vanaf juli 2007 en ontvangt zij het 
pensioen dat de tweede raming had aangekondigd.  
 
Eiseres voert aan dat zij de 1eeftijd van 60 jaar had 
bereikt op 10 juni 2005 wat de reden voor haar 
eerste verzoek tot raming was in december 2004. 
Op basis van de verkregen informatie had zij 
bes1oten dat zij er geen be1ang bij had om haar 
pensioen aan te vragen omdat dit lager was dan 
haar werkloosheidsuitkering. Ze beweert voorts dat 
achteraf is geb1eken dat ze recht had op een 
minimumpensioen voor een volledige loopbaan, wat 
een hoger bedrag dan de werkloosheidsuitkering 
zou hebben opge1everd. Daarom vraagt zij in 
oktober 2007 aan de RVP om haar bes1issing met 
terugwerkende kracht tot 1 juli 2005 te herzien, wat 
de RVP weigert omdat de herziening niet mogelijk is.  
 
Het bedrag van het minimumpensioen is inderdaad 
een element dat gekend is door de RVP en vormt 
een essentieel element voor de berekening van het 
pensioen op basis waarvan de sociaal verzekerde 
met kennis van zaken kan beslissen. De rechtbank 
verwijst naar het 2e lid van artikel 3 van het 
Handvest dat bepaalt dat de informatie voldoende 
nauwkeurig en compleet moet zijn om de betrokken 
sociaal verzekerde toe te laten al zijn rechten en 
verplichtingen uit te oefenen.  
 
Bovendien is er het KB van 12 december 1997. In 
dit KB staan belangrijke punten. Zo bepaalt het dat 
voor bet gedeelte van de loopbaan waarvoor de 
gegevens betreffende de in acht te nemen diensten 
en inkomsten niet beschikbaar zijn op bet ogenblik 
waarop bet pensioenrecht wordt geraamd, rekening 
wordt gehouden met de hypothesen vermeld in bet 
antwoord (art. 4) en dat de verstrekte raming bet 
bruto jaarbedrag van het in de aanvraag beoogde 
pensioen moet vermelden. Bijgevolg moet de 
berekening voorafgaand aan de pensioenaanvraag 
voldoende nauwkeurig zijn opdat de sociaal 
verzekerde met kennis van zaken zou kunnen 
beslissen.  
 
Wat bet herstel betreft wijst de rechtbank erop dat 
hij de retroactieve aanvang van bet pensioen op 
datum van 1 juli 2005 niet kan gelasten en dat, op 
dat punt, de administratieve beslissing moet worden 
bevestigd. Aangezien de betrokkene tijdens die 
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periode bovendien werkloosheidsuitkeringen heeft 
ontvangen, mogen zij niet worden gecumuleerd met 
bet pensioen. De rechtbank oordeelt evenwel dat zij 
weliswaar niet de volledige betaling van bet verschil 
tussen bet bedrag van bet pensioen en de 
werkloosheidsuitkering kan opeisen,maar dat de 
eiseres niettemin een kans heeft verloren om haar 
rustpensioen vanaf 1 juli 2005 te nemen. De 
rechtbank meent echter ook dat niet met absolute 
zekerheid kan worden gesteld dat het zou worden 
genomen, in de veronderstelling dat haar correcte 
informatie was gegeven. De rechter meent het 
herstel ex aequo et bono moet gebeuren en kent 
een forfaitair bedrag toe van 750,00 EURO.  
 
Arb. Oudenaarde, 16 april 2009, 16 april 2990, A.R. 
08/230/A/III 
 
4.2. Werkgeversbijdragen in de 
groepsverzekering is loon 
 
De bijdrage die de werkgever betaalt op grond van 
zijn arbeidsrelatie met de werknemer voor een 
groepsverzekering maakt loon uit en dient derhalve 
opgenomen te worden in de berekening van het 
basisloon inzake arbeidsongevallen. 
 
Arbh. Antwerpen 17 maart 2008,  Soc. Kron. 2009, 
332.  
 
4.3. Toegelaten arbeid na pensionering 
 
Mits voorafgaande aangifte is de gerechtigde op een 
pensioen gemachtigd een beroepsactiviteit uit te 
oefenen voor zover de inkomsten die eruit 
voortvloeien, een bepaalde grens per kalenderjaar 
niet overtreffen. 
 
In het brutoloon voor een kalenderjaar moeten alle 
bestanddelen worden begrepen van het loon 
ontvangen voor die activiteit, tijdens dat jaar, met 
uitzondering van het vakantiegeld dat ontvangen 
wordt tijdens het volgende jaar (art. 64, §2 
algemeen reglement werknemerspensioen). 
 
Arbh. Brussel 4 december 2008, J.T.T. 2009, afl. 
1027, 35. 
 
4.4. Belastbaarheid in België van een 
Nederlandse AOW-uitkering 
 

Wat de heffingsbevoegdheid van België betreft, 
bestaat er geen betwisting over het feit dat een 
Nederlandse AOW-uitkering te beschouwen is 
als ’pensioenen en andere al dan niet periodieke 
uitkeringen die worden betaald ter uitvoering van de 
sociale wetgeving van een verdragsluitende Staat’ in 
de zin van artikel 18, § 1, b), van het Belgisch-
Nederlands dubbelbelastingverdrag, met als gevolg 
dat België als woonstaat van de genieter van het 
inkomen heffingsbevoegd is.  
 
Wel bestaat er betwisting over de belastbaarheid 
van de AOW-uitkering als pensioen in de zin van 
artikel 34, § 1, 1°, van het W.I.B. 1992. 
Deze bepaling stelt pensioenuitkeringen belastbaar 
die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking 
hebben op een beroepswerkzaamheid. Te dezen 
stelt het Hof vast dat het Nederlandse Algemeen 
Ouderdomspensioen een sociale zekerheidsuitkering 
betreft die evenwel grondig verschilt van het 
Belgische stelsel nu blijkt dat om aanspraak te 
kunnen maken op een AOW-uitkering het 
overeenkomstig artikel 6 van de AOW-wet 
volstaat dat men ingezetene is van Nederland, 
ongeacht of men enige beroepswerkzaamheid heeft 
verricht of niet.  
 
Het feit dat een AOW-uitkering te beschouwen is als 
een pensioen in de zin van de verordening (EEG) 
nr.1408/71 van de Raad van 14 juni 1971, 
impliceert niet dat het gaat om een pensioen in de 
zin van artikel 34, § 1, 1°, van het W.I.B. 1992 nu 
het rechtsreeks of onrechtstreeks verband met de 
beroepswerkzaamheid daardoor niet wordt 
aangetoond.  
 
Ook het feit dat een AOW-uitkering te beschouwen 
is als een als rustpensioen geldend voordeel in de 
zin van de Belgische wetgeving inzake sociale 
zekerheid, impliceert niet dat het gaat om een 
pensioen in de zin van de fiscale wet.  
 
Nu dient aangenomen te worden dat in onderhavig 
geval er geen concreet verband is tussen de 
uitkering en enige beroepswerkzaamheid, is de 
litigieuze AOW-uitkering niet belastbaar met 
toepassing van artikel 34, § 1, 1° W.I.B.92.  
 



 
 

- 5/12 - 
Leergang Pensioenrecht 2009-2010 

Antwerpen 17 maart 2009, AR nr. 2008/1201, 
FiscalNet 12 augustus 2009. 
 
4.5. Belastingvermindering voor 
pensioensparen 
 
Het naast elkaar bestaan van meerdere soorten 
belastingverlagingen impliceert dat de 
verminderingen worden berekend in de volgorde die 
door de wet is vastgelegd, teneinde te vermijden 
dat twee identieke situaties leiden tot twee 
verschillende belastingen.  
 
Uit de structuur van het WIB 1992 volgt dat de 
verminderingen voor buitenlandse inkomsten 
worden toegepast na de verminderingen voor 
pensioensparen.  
 
Een belastingvermindering, al wordt deze wettelijk 
vastgelegd op een minimum van 30% van de 
uitgaven die deze voortbrengen, kan slechts worden 
toegepast indien er een belasting is.  
 
De wettekst staat geen toekenning van 
verminderingen toe op de belasting met betrekking 
tot de inkomsten die worden belast tegen een 
afzonderlijk tarief, vastgelegd in artikel 171 van het 
WIB 1992, zoals buitenlandse roerende inkomsten 
die afzonderlijk belastbaar zijn, noch op de 
bevrijdende roerende voorheffing met betrekking 
tot niet-aangegeven roerende inkomsten. 
 
Bergen 11 februari 2009, A.R. nr. 2007-773, 
FiscalNet 13 augustus 2009. 
 
4.6. Heffingsbevoegdheid voor Nederlands 
brugpensioen 
 
De administratie is van oordeel dat de inkomsten 
die verzoeker uit Nederland verkreeg als 
brugpensioen in België belastbaar waren op grond 
van de artikelen 18 en 22 van het 
dubbelbelastingverdrag met Nederland. Verzoekers 
vragen de volledige vrijstelling van deze uitkeringen 
op grond van de artikelen 19, § 1, lid 1 en 24, § 2, 
1° van het DBV. Zij menen dat de uitkeringen 
dienen te worden gekwalificeerd als 
overheidspensioenen, die op grond van art. 19, § 1, 
lid 1 van het DBV ter belastingheffing aan 
Nederland werden toegewezen.  

 
Het Hof komt tot de vaststelling dat de uitkeringen 
werden betaald ter zake van diensten bewezen aan 
de Nederlandse Staat of aan een staatkundig 
onderdeel ervan. Bijgevolg is Nederland bevoegd tot 
belastingheffing, zodat het brugpensioen dat 
verzoeker heeft ontvangen van het Algemeen 
Burgerlijk Pensioenfonds te Heerlen op grond van 
art. 24, § 2, 1° van het DBV in België vrijgesteld is 
van belasting. 
 
Brussel 5 februari 2009, A.R. nr. 2004/FR/7, 
FiscalNet 31 juli 2009. 
 
4.7. Begrip levensverzekering: geen 
toepassing van artikel 1964 BW 
 
Met het verzekeringscontract als voorbeeld van 
kanscontract in de zin van artikel 1964 B.W. wordt 
niet de levensverzekeringsovereenkomst bedoeld. 
De levensverzekering wordt geregeld door de wet 
van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereen-
komst. Een levensverzekering kan ook als een 
kanscontract gekenmerkt worden om de volgende 
redenen: 
- bij het aangaan van de overeenkomst bestaat er 

minstens een onzekerheid omtrent de persoon 
van de begunstigde en is één van de door de 
verzekeraar te leveren prestaties afhankelijk van 
een onzekere gebeurtenis; 

- de verzekeraar keert een bedrag uit gelijk aan 
de op de datum van de verzekerde gebeurtenis 
opgebouwde reserve; 

- de duur van de overeenkomst is afhankelijk van 
het menselijk leven. 

 
Antwerpen 3 maart 2009, T.Verz. 2009, afl. 2, 162, 
met noot C. Devoet. 
 

5. BELGISCHE RECHTSLEER 
 
5.1. Disqualification des contrats d'assurance-
vie groupe et dirigeants d'entreprise 
 
Le débat fiscal sur la nature de l'assurance vie s'est 
focalisé sur les pensions complémentaires 
(assurance de groupe et assurance dirigeants 
d'entreprise). Devoet explique comment il se dirige 
progressivement vers sa conclusion. 
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Cl. Devoet, « Disqualification des contrats 
d'assurance-vie groupe et dirigeants d'entreprise : 
une controverse bientôt dépassée ? », Act. fisc. 
2009, afl. 28, 1-6. 
 
5.2. Praktische bedenkingen rond het arrest 
van het Grondwettelijk Hof van 26 juni 2008 
 
Schildermans wijst op een aantal onzekerheden die 
overblijven na het arrest van het Grondwettelijk Hof 
van 26 juni 2008 inzake levensverzekeringen en 
spaarverrichtingen door een erflater. 
 
C. Schildermans, “Het arrest van het Grondwettelijk 
Hof van 26 juni 2008 en artikel 124 WLVO: Duidelijk 
en toch niet duidelijk!”, T. Verz. 2009, afl. 2, 124-
132. 
 
5.3. Quel sort fiscal de la provision constituée 
en vue du paiement des primes futures pour 
un plan DB? 
 
Dans deux récents jugements, le tribunal de 
première instance de Louvain s'est prononcée sur la 
déductibilité des provisions pour primes futures 
d’une assurance de groupe à prestations définies. 
Mariscal et Niessen expliquent l’importance au 
regard des normes internationales de 
comptabilisation en cette matière. 
 
B. Mariscal en L. Niessen, « Plan de pension à 
prestations définies: quel est le sort fiscal de la 
provision constituée en vue du paiement des primes 
futures? », For.ass. 2009, afl. 94, 85-91. 
 

6. GELEZEN IN HET BELGISCH 
STAATSBLAD 
 
6.1. Uitbreiding sociale verzekering ten 
gunste van zelfstandigen 
 
Er wordt - tijdelijk - voorzien in een uitbreiding van 
de bestaande sociale verzekering in geval van 
faillissement en gelijkgestelde personen tot gevallen 
waarin de zelfstandigen hun inkomsten zien dalen 
ten gevolge van de economische crisis en daardoor 
zelf in moeilijkheden komen. Het doel is te 
vermijden dat de betrokken zelfstandigen effectief 
failliet zouden gaan. 
 
KB van 2 juli 2009 tot uitvoering van artikel 2bis, 
tweede lid, derde streepje van het KB van 18 

november 1996 houdende invoering van een sociale 
verzekering ten gunste van zelfstandigen, in geval 
van faillissement, en van gelijkgestelde personen, 
met toepassing van de artikelen 29 en 49 van de 
wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de 
sociale zekerheid en tot vrijwaring van de 
leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, B.S. 
24 juli 2009. 
 
6.2. Onvoorwaardelijk pensioen zelfstandigen 
 
De sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen 
dragen de bijdragen die zij ontvangen over aan het 
Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der 
zelfstandigen. De overdrachten worden dagelijks 
uitgevoerd. De sociale verzekeringskassen mochten 
evenwel, op hetgeen aan het Rijksinstituut voor de 
sociale verzekeringen der zelfstandigen moet 
worden overgemaakt, de bedragen inhouden die 
nodig zijn voor de uitkering van de 
onvoorwaardelijke pensioenen en van een aantal 
andere uitkeringen. Deze mogelijkheid wordt 
afgeschaft met onderstaand KB van 1 juli 2009. 
 
KB van 1 juli 2009 tot wijziging van het KB van 19 
december 1967 houdende algemeen reglement in 
uitvoering van het KB nr. 38 van 27 juli 1967 
houdende inrichting van het sociaal statuut der 
zelfstandigen en van het KB van 22 december 1967 
houdende algemeen reglement betreffende het 
rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, 
betreffende het onvoorwaardelijk pensioen, B.S. 10 
juli 2009. 
 
6.3. Officieuze coördinatie in het Duits van 
het KB nr. 50  
 
In het Staatsblad van 14 augustus 2009 werd een 
officieuze coördinatie in het Duits gepubliceerd van 
het KB nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het 
rust- en overlevingspensioen voor werknemers. 
 
6.4. Algemeen bindend verklaring van de 
CAO’s nr. 96 en 97 inzake brugpensioen 
 
Met de KB’s van 28 juni 2009 werden de nationale 
CAO’s nr. 96 en 97 algemeen verbindend verklaard. 
Deze KB’s werden gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad van 13 juli 2009. 
 
De CAO nr. 96 betreft de verlenging voor 2010 van 
de brugpensioenregeling voor werknemers van 56 
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jaar en ouder met een loopbaan van 40 effectief 
gewerkte jaren. Die brugpensioenregeling werd 
ingevoerd door de cao 92 van 20 december 2007. 
 
De CAO nr. 97 handelt over de instelling en 
vaststelling, voor 2009 en 2010, van de procedure 
van tenuitvoerlegging en van de voorwaarden voor 
de toekenning van een regeling van aanvullende 
vergoeding voor sommige oudere werknemers die 
worden ontslagen en die tewerkgesteld zijn in een 
bedrijfstak die niet onder een opgericht paritair 
comité ressorteert of wanneer het opgericht paritair 
comité niet werkt. Die cao betreft de werknemers 
van 56 jaar met een beroepsverleden met minstens 
33 jaar waarvan ten minste 20 jaar nachtarbeid. 
 
6.5. Sectorpensioenen 
 
KB van 19 mei 2009 waarbij algemeen verbindend 
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst 
van 26 september 2008, gesloten in het Paritair 
Comité voor de schoonmaak, tot wijziging van de 
collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 
2006 betreffende de oprichting van een sectoraal 
pensioenfonds van de 2e pensioenpijler voor de 
arbeiders van de schoonmaaksector, B.S. 14 juli 
2009. 
 
6.6. Brugpensioenen 
 
KB van 19 mei 2009 waarbij algemeen verbindend 
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst 
van 11 februari 2009, gesloten in het Paritair Comité 
voor de scheikundige nijverheid, betreffende de 
verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst 
van 27 juni 2007 betreffende het conventioneel 
brugpensioen vanaf de leeftijd van 58 jaar, B.S. 14 
juli 2009. 
 
KB van 15 juni 2009 waarbij algemeen verbindend 
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst 
van 12 februari 2009, gesloten in het Paritair Comité 
voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -
handel, betreffende een tussentijdse regeling inzake 
conventioneel brugpensioen, B.S. 14 juli 2009. 
 
KB van 19 juni 2009 waarbij algemeen verbindend 
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst 
van 14 november 2008, gesloten in het Paritair 
Subcomité voor het vervaardigen van en de handel 
in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, 
betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf 
56 jaar met een loopbaan van 40 jaar, B.S. 14 juli 
2009. 
 

7. PARLEMENTAIRE VRAGEN 
 
7.1. Toekenning van eenmalige 
afscheidspremie bij pensionering of 
brugpensionering 
 
De heer Van der Maelen stelt aan de minister van 
Financiën volgende vragen omtrent de toekenning 
door de werkgever van eenmalige afscheidspremie 
bij pensionering of brugpensionering van 
werknemers: 
(1) Het artikel 38, § 1, 11°, punten b) en c) van 

het WIB 1992 stellen respectievelijk 
individualiseerbare voordelen die niet de aard 
van een werkelijke bezoldiging hebben of 
geringe voordelen of gelegenheidsgeschenken 
verkregen uit hoofde van gebeurtenissen die 
niet rechtstreeks in verband staan met de 
beroepswerkzaamheid, vrij van belastingen. 
Slaat deze vrijstelling op eenmalige 
afscheidspremies die door de werkgever 
worden toegekend naar aanleiding van een 
pensionering? 

(2) Gaat het, qua bedragen, desgevallend over de 
zelfde bedragen als die, die van toepassing zijn 
voor wat betreft de RSZ? Een geharmoniseerde 
toepassing ter zake is immers nogal voor de 
hand liggend. 

(3) Bent u bereid om de vrijstelling die 
desgevallend van toepassing is voor 
afscheidspremies naar aanleiding van een 
pensionering uit te breiden tot 
bruggepensioneerden die komen uit een zeer 
lange loopbaan, een zwaar beroep of nacht- en 
ploegenarbeid? 

 
De Minister van Financiën antwoordt:  
(1) De onder artikel 38, §1, eerste lid, 11, c van 

het WIB92 bedoelde vrijstelling is van 
toepassing op voordelen die een geringe 
waarde hebben en door een onderneming met 
een duidelijk sociaal doel en niet als eigenlijke 
bezoldiging voor geleverde prestaties aan haar 
personeelsleden worden toegekend. Wanneer 
de door het geachte lid beoogde 
afscheidspremies als zodanig kunnen worden 
aangemerkt, kunnen zij bij toepassing van 
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voornoemde bepaling van inkomsten-
belastingen worden vrijgesteld. 

(2) De door het geachte lid beoogde bedragen 
stellen geen probleem om de betreffende 
geschenken in natura, in specie of in de vorm 
van betaalbons, die worden toegekend naar 
aanleiding van de pensionering van de 
werknemer, als een bij deze laatste vrijgesteld 
sociaal voordeel aan te merken. 

(3) Het voorgaande geldt eveneens ingeval van 
volledige brugpensionering van de werknemer, 
met dien verstande dat in dat geval enkel de 
dienstjaren mogen worden gerekend 
gedurende dewelke de werknemer in dienst is 
geweest bij de werkgever tot op het ogenblik 
van zijn brugpensionering. In dat geval mogen 
er evenwel, gelet op het eenmalige karakter 
van de beoogde maatregel, geen dergelijke 
geschenken meer worden toegekend ter 
gelegenheid van de latere pensionering van de 
werknemer. 

 
Vr. en Antw. Kamer 2008-2009, QRVA 52 72, 10 
augustus 2009, vraag nr. 557, p. 71-72. 
 
7.2. Belastbare partiële afkoop bezoedelt 
latere vrijstelling niet 
 
De heer Gustin stelt een vraag aan de Minister van 
Financiën over de belastingregeling voor levens-
verzekeringscontracten van tak 21 en tak 23. In 
1993 nam de wetgever maatregelen om de zgn. 
niet-gefiscaliseerde levensverzekeringscontracten 
gelijk te stellen met bankproducten waarvan de 
interesten onderworpen zijn aan de roerende 
voorheffing. Uit de financiële informatiefiches die 
door de verzekeringsmaatschappijen worden 
opgesteld betreffende de niet-gefiscaliseerde 
levensverzekeringscontracten van tak 21 blijkt dat 
de inkomsten begrepen in de kapitalen in geval van 
leven en de afkoopwaarden die worden uitgekeerd 
tijdens de eerste acht jaar van het contract 
belastbaar zijn en dat alle inkomsten betaald in 
geval van uitkering van kapitaal in geval van leven 
of van afkoop na deze periode vrijgesteld zijn van 
belastingen, zelfs in het geval van een gedeeltelijke 
afkoop. Die handelwijze lijkt me volstrekt conform 
de bedoeling van de wetgever en werd sinds 1993 
nooit aangevochten door de administratie. Kan u 

bevestigen dat alle inkomsten betaald in geval van 
uitkering van het kapitaal in geval van leven of van 
afkoop acht jaar nadat het contract werd gesloten 
vrijgesteld zijn van de inkomstenbelasting? 
 
De Minister van Financiën antwoordt dat krachtens 
artikel 21, 9 WIB 1992 en de administratieve 
rondzendbrief van 17 oktober 1995 het 
verzekeringscontract in twee gevallen buiten het 
toepassingsgebied van artikel 19, §1, 3 van het WIB 
1992 valt. Wanneer het contract gesloten werd voor 
meer dan acht jaar, is de vrijstelling afhankelijk van 
het feit dat het contract voor meer dan acht jaar 
werd gesloten, en dat de kapitalen of 
afkoopwaarden meer dan acht jaar na het sluiten 
van het contract worden betaald. Bij een 
gedeeltelijke afkoop tijdens de eerste acht jaar 
wordt artikel 21, 9, b) van het WIB 1992 op die 
kapitalen niet toegepast. 
 
De Minister bevestigt dat artikel 21, 9, b) van WIB 
1992 inhoudt dat de inkomsten die worden 
uitgekeerd wanneer het kapitaal wordt vereffend bij 
leven of bij een afkoop die daadwerkelijk geschiedt 
meer dan acht jaar na het sluiten van het contract, 
vrijgesteld zijn van de aanslag bedoeld in artikel 19, 
§1, 3 van het WIB 1992. Een gedeeltelijke afkoop 
tijdens de eerste acht jaar, zoals bedoeld in artikel 
21, 9, b) heeft geen invloed op de belastingregeling 
met betrekking tot de inkomsten. De bedoeling van 
de wetgever in 1993 was uitsluitend de 
levensverzekeringsproducten met een korte looptijd 
te belasten. 
 
Mond. Vr. Kamer 2008-2009, CRABV 52, Com 620, 
8 juli 2009, vraag nr. 14201, 6-7. 
 
7.3. Brugpensioen en Canada Dry: fiscale 
aspecten 
 
Mevrouw Claes stelt een vraag aan de Minister van 
Sociale Zaken en Volksgezondheid over de 
problematiek van de conventionele brugpensioenen 
of "pseudo-brugpensioenen", die de werkgever blijft 
uitbetalen gedurende een periode van 
arbeidshervatting. Deze pensioenen worden steeds 
beschouwd als een aanvulling op een voordeel dat 
door een tak van de sociale zekerheid wordt 
toegekend. Volgens de huidige wetgeving geldt dit, 
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vanaf 1 januari 2007, ook voor het doorbetalen van 
de aanvullingen op de werkloosheid buiten het 
toepassingsgebied van de bepalingen betreffende 
de bijzondere bijdrage pseudo-brugpensioen (KB 
van 22 maart 2006).  
 
De Minister stelt dat een bijzondere maandelijkse 
werkgeversbijdrage van 32,25 % verschuldigd is op 
voormelde aanvullende vergoeding toegekend bij 
toepassing van individuele akkoorden of 
bedrijfsakkoorden. Bovendien moet een persoonlijke 
inhouding van 3,5% geïnd worden ten voordele van 
de RVP op de sociale uitkering en op de aanvulling 
en moet een persoonlijke inhouding van 3% geïnd 
worden door de RVA op de werkloosheidsuitkering 
en op de aanvulling (zoals voor het conventioneel 
brugpensioen). Een bijzondere maandelijkse 
werkgeversbijdrage van 32,25 % is verschuldigd op 
voormelde aanvullende vergoeding toegekend 
krachtens een na 30 september 2005 gesloten CAO. 
Bovendien moet een persoonlijke inhouding van 
3,5% geïnd worden ten voordele van de RVP op de 
sociale uitkering en op de aanvulling en moet een 
persoonlijke inhouding van 3% geïnd worden door 
de RVA op de werkloosheidsuitkering en op de 
aanvulling (zoals voor het conventioneel 
brugpensioen). Maar deze bijdragen zijn niet 
verschuldigd in de vermelde hypothese, namelijk 
waarbij deze vergoedingen verder gestort zouden 
worden in geval van arbeidshervatting als 
werknemer of zelfstandige. 
 
Vr. en Antw. Kamer 2008-2009, QRVA 52 66, 22 
juni 2009, vraag nr. 207, p. 113-114. 
 

8. RVP DIENSTNOTA’S 
 
De RVP vaardigde volgende dienstnota’s uit: 
- Dienstnota 2009/10: Betaling van de 

pensioenbijslag zelfstandigen en van de 
bijzondere bijslag zelfstandigen in juli 2009; 

- Dienstnota 2009/11: Verhoging van bepaalde 
pensioenen van bepaalde pensioenen 
zelfstandigen op 1 augustus 2009; 

- Dienstnota 2009/12: Welvaartsaanpassingen 
voor bepaalde pensioenen op 1 september 
2009. 

 

9. CBFA EN CAP 
 
Op de website van de CBFA zijn volgende 
belangrijke verslagen te vinden: 
- Tweejaarlijks verslag betreffende de sectorale 

pensioenstelsels; 
- Tweejaarlijks verslag betreffende het VAPZ; 
- Het nieuw advies nr. 30 inzake discriminatie 

van de Commissie voor Aanvullende 
Pensioenen. 

 
Bron: www.cbfa.be 
 

10. CEIOPS 
 
Op de CEIOPS website zijn volgende nieuwe 
documenten verschenen: 
- Report on Securitisation in the insurance 

sector;  
- Report on the financial conditions and financial 

stability of the insurance and occupational 
pension fund sector. 

 
Bron: www.ceiops.org 
 

11. NIEUW LIFE & BENEFITS 
CAHIER: CAFETARIAPLANNEN VOOR 
WERKNEMERS 
 
Dit cahier geeft een overzicht van een aantal 
verzekeringstechnische, sociaalrechtelijke en fiscale 
aspecten die verbonden zijn aan 
zogeheten ’cafetariaplannen’. 
 
P.Van Eesbeeck en Luc Vereycken, Life & Benefits, 
Cahier, 2009/2. 
 

12. ADMINISTRATIEVE 
CIRCULAIRES EN VOORAFGAANDE 
BESLISSINGEN 
 
12.1. Terugvordering van bezoldigingen en 
pensioenen via het attest 281.25 
 
Deze circulaire is een aanvulling op de circulaire van 
7 februari 2008 (Ci.RH.244/588.835) die de fiscale 
regularisatieprocedure van (per vergissing) teveel 
betaalde bezoldigingen of pensioenen in de 
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openbare sector heeft uitgebreid tot de privésector. 
De circulaire gaat dieper in op de praktische 
uitvoering van de procedure die moet worden 
gevolgd bij de regularisatie van de 
belastingtoestand van belastingplichtigen die in een 
vorig jaar te veel betaalde bezoldigingen en/of 
pensioenen hebben verkregen. De modaliteiten van 
het gebruik van een attest 281.25 worden 
toegelicht: wanneer gebruiken, de te volgen 
procedure, termijnen. Zij bevat tevens een lijst van 
'frequently asked questions' en een aantal 
praktische voorbeelden. 
 
Circulaire nr. Ci.RH.244/594.121 (AOIF Nr. 28/2009) 
van 19 mei 2009, Fiscoloog 5 augustus 2009, 15-16. 
 
12.2. Eénmalige premie gestort in een nieuw 
aanvullend pensioenplan 
 
De eenmalige premie gestort in het nieuw 
aanvullend pensioenplan bij de 
verzekeringsmaatschappij X door Y, in plaats van 
door de werkgever Z, wordt beschouwd als een 
vrijgesteld voordeel in toepassing van artikel 38, §1, 
eerste lid, 18° WIB 92. De latere uitkering, voor het 
gedeelte dat gevormd is door dergelijke premie, ten 
name van de begunstigde personeelsleden van Z, 
zal fiscaal behandeld worden als een pensioen dat 
gevormd is door werkgeversbijdragen. 
 
Voorafgaande beslissing nr. 800.457 van 31 maart 
2009. 
 
12.3. Overdracht van pensioentoezeggingen 
naar de Pensioenregeling van de instellingen 
van de EG 
 
De overdracht van pensioentoezeggingen die deel 
uitmaken van de tweede pijler en die bedoeld 
worden in art. 364ter WIB92, naar de 
Pensioenregeling van de instellingen van de 
Europese Gemeenschappen, maakt geen betaling of 
toekenning uit krachtens art. 364ter WIB 92. 
 
Voorafgaande beslissing nr. 900.075 van 17 maart 
2009. 
 

13. OECD: PENSIONS AT GLANCE 
IN TIMES OF FINANCIAL TURMOIL 
 

De crisis heeft een fors negatieve impact op de 
pensioenstelsels wereldwijd. Op korte termijn zitten 
vooral de in meer of mindere mate op 
aandelenportefeuilles steunende private systemen in 
het verdomhoekje. Maar op langere termijn dreigen 
de publieke stelsels evenzeer in de klappen te delen, 
waarschuwt de OESO in "Pensions at a glance", 
haar jongste overzicht van de pensioenstelsels in de 
dertig lidstaten van de organisatie in de westerse 
economieën. 
 

14. BALTISCHE STATEN 
 
In an effort to stem rising budget deficits, the 
governments of Estonia, Lithuania, and Latvia have 
implemented temporary measures to reduce the 
financial burden of their public pension systems.  
 
In Estonia, a law went into effect on 1 June 2009 
that reduces employer contributions to mandatory 
second-pillar individual accounts and increases 
contributions to the state-run first pillar through 
2012. In addition, employees may choose to reduce 
their second-pillar contributions during this period. 
Under the new law, the employer contribution rate 
to the second pillar will be 0 percent of gross payroll 
through 2010, and it will increase to 2 percent in 
2011 and to 4 percent in 2012, where it will remain 
fixed. Because the total employer contribution rate 
of 20 percent to the first and second pillars remains 
the same, the first-pillar contribution rate will 
increase to 20 percent through 2010, and then it 
will decrease to 18 percent in 2011 and to 16 
percent in 2012.  
 
Similarly, on 1 July 2009 the government of 
Lithuania reduced the contribution rate to second 
pillar individual accounts and increased the rate for 
the first-pillar pay-as-you-go system. The 
contribution rate to second-pillar individual accounts 
was reduced from 3 percent to 2 percent of gross 
salary through 2010 and will increase to 5.5 percent 
in 2011, to 6 percent in the 2012–2014 period, 
before stabilizing at 5.5 percent in January 2015.  
 
Finally, on 1 July 2009 the government of Latvia 
reduced the amount of monthly pension benefits to 
pensioners by 10 percent and to working pensioners 
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by 70 percent. The reductions will be in effect until 
the end of 2012. The measure is a part of a larger 
package of spending cuts required to unblock 
approximately €1.2 billion (US$1.7 billion) in aid 
from the International Monetary Fund and the 
European Union. The government is hoping to save 
approximately 500 million lats (US$1 billion) through 
these measures. 
 
Bron: SSA, International Update, August 2009 
 

15. CHILI 
 
On 1 July 2009 two provisions of Chile’s 2008 
pension reform law were implemented: a change in 
the rules for financing survivors and disability 
insurance and a new child rearing bonus for women. 
The 2008 law is the most comprehensive overhaul 
of the system of individual retirement accounts 
since its inception in 1981, and it is being 
implemented in stages. The cornerstone of the 
reform expands coverage and creates a basic 
benefit for Chileans who would not otherwise qualify 
for a pension. 
 
According to the new law, the pension fund 
management companies (AFPs) will continue to 
contract with an insurance company to provide 

survivors and disability insurance for its account 
holders, but a new yearly bidding process is 
required to select the insurance companies and set 
the premiums. Beginning in July 2009, premiums 
must be the same for every account holder, and 
employers with at least 100 employees are required 
to pay for this insurance. This will be extended to 
include all employers in June 2011.  
 
The second pension reform provision increases 
women’s pensions by providing women aged 65 or 
older with a bonus for each child (biological or 
adopted). Eligible women include those who have 
contributed to an individual account at least once 
during their working lives, those who receive a basic 
noncontributory pension, and those who receive a 
survivor pension. The government will provide each 
eligible woman with a bond that credits time out of 
the labor force for raising children. The bond may 
only be redeemed after the woman’s 65th birthday 
and is paid out together with her pension.  
 
Bron: SSA, International Update, July 2009. 
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de gevolgen van een foute pensioenraming 
 

In deze nieuwsbrief staat een 
opmerkelijk vonnis van de arbeidsrechtbank 
van Oudenaarde (4.1.). De feiten zijn 
eenvoudig. Een werkloze vrouw vraagt een 
pensioenraming aan de Rijksdienst voor 
Pensioenen (RVP). Als blijkt dat het geraamde 
bedrag lager is dan haar 
werkloosheidsuitkering, “besluit” ze werkloos 
te blijven. Als ze drie jaar later opnieuw een 
raming aanvraagt, blijkt het bedrag ongeveer 
100 € hoger te liggen. De vrouw beslist om 
met pensioen te gaan en vordert een 
herziening naar het verleden omdat de eerste 
raming te laag was geschat.  

De juridische vraag: in welke mate is 
een pensioenraming bindend? In de brief staat 
immers duidelijk vermeld dat het om een 
raming gaat. Volgens een zeer gangbaar 
woordenboek is een raming een “ruwe 
voorlopige voorzichtige schatting”. Dit is niet 
bepaald een formulering waarop je met 
zekerheid een vordering tegen de RVP instelt. 
En toch …  

De arbeidsrechtbank verwijst – 
juridisch geheel terecht – naar art. 3 van het 
zogenaamde Handvest van de Sociaal 
Verzekerde. Dit artikel stelt dat de instellingen 
van sociale zekerheid verplicht zijn om alle 
dienstige inlichtingen te verstrekken aan de 
sociaal verzekerde die het schriftelijk vraagt. 
De instelling moet ook uit eigen beweging de 
sociaal verzekerde alle bijkomende informatie 
verschaffen die nodig is voor de behandeling 
van zijn verzoek of het behoud van zijn 
rechten. De inlichtingen moeten nauwkeurig 
en compleet zijn om de betrokkene toe te 
laten al zijn rechten en plichten uit te oefenen.  

De arbeidsrechtbank verwijt de RVP 
onnauwkeurigheid: de betrokkene kon niet 
met kennis van zaken beslissen. De RVP had 

nagelaten het bedrag van het 
minimumpensioen mee in rekening te brengen 
voor de raming.  

Een raming is dus meer dan een 
schatting. Het geeft ook een vorderingsrecht. 

Het is evenwel niet onbelangrijk vast 
te stellen dat de arbeidsrechtbank de 
betrokkene niet het verschil tussen de 
werkloosheidsuitkering en de hogere 
pensioenuitkering geeft. Het gederfde verschil 
wordt niet toegekend. De arbeidsrechtbank 
kent naar billijkheid een forfaitaire 
schadevergoeding toe. Voor de puristen: het is 
een klassieke toepassing van “het herstel van 
de fout op basis van het verlies van een kans”. 

Wat is nu het belang van deze 
uitspraak? Moet de RVP alle ramingen met 
meer accuraatheid berekenen? Er zijn 
ongetwijfeld gevallen waarbij dit nodig is. Maar 
men kan er niet om heen: deze uitspraak gaat 
de informatie in de brief met de raming (nog) 
ingewikkelder maken. Doordat de RVP niet 
altijd over alle informatie kan beschikken, gaan 
er voor bepaalde situaties verschillende 
hypotheses moeten uitgewerkt worden. De 
verschillende pensioenpunten in ons land gaan 
het druk krijgen om alles uit te leggen … 

Een andere vraag die zich stelt: zijn 
verzekeraars en IBP’s eigenlijk ook niet 
gehouden tot het Handvest van de Sociaal 
Verzekerde voor hun ramingen en jaarlijkse 
pensioenfiches? Ze staan niet vermeld in het 
toepassingsgebied van het Handvest. Maar 
Fondsen voor Bestaanszekerheid (FBZ) 
daarentegen wel. Stel dat een FBZ een 
sectorplan inricht, is de pensioeninstelling dan 
ook niet indirect gehouden tot het respecteren 
van het Handvest? En als een FBZ gehouden is 
tot het Handvest, waarom zouden andere 
inrichters dat dan niet zijn? YS 


